
EEN STUK OUD-HOLLANDSCH ZILVERWERK, 

DOOR 

MR. N. DE ROEVER. 

E kunstvaardigheid van de goud- en zilversmeden, die gedurende de 

zestiende en zeventiende eeuw in ons vaderland werkten, is zoo algemeen 

erkend, en zou, ware dit het geval niet, z66 aanstonds te bewijzen zijn 
met een beroep op de nog bestaande gouden en zilveren stukken van 

overtuiging op raadhuizen en societeiten, in kerken, musea en particuliere , 

verzamelingen met zorg bewaard en met billijken trots tentoongesteld, dat het onnoodig 

geacht mag worden er hier nog over uit te wijden. , 
Onze VAN VIANENS en onze DE GREBBERS, onze VAN BREENS, ABEELENS, LE BLONDS 

en LUTMA'S, onze meesters van den Popta-schat, onze BAERTS en onze MENSMA'S, en uit 

lateren tijd onze LELIES zijn in heel'de kunstwereld bekend. 

Maar behalve de betrekkelijk weinige kunstenaars, wier namen tegelijk met hunne 

werken tot ons kwamen, heeft er aan de eene zijde een onnoemelijk getal meesters bestaan, 
wier namen door het onderzoek der archieven aan het licht komen, terwijl er aan den 

anderen kant nauwelijks minder kunstwerken te voorschijn worden gebracht, waarvan men 

de makers niet kan aanwijzen, in weerwil van de meesterteekens en de andere herken- 

ningsmerken, die de vervaardiger niet mocht verzuimen er in te slaan of te doen slaan, 
hoe zeker men ook zij, dat zijn naam onder de bovenbedoelde opgedolven namen schuilt. 
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Een vergelijking van het zilverwerk onderling, van de meesterteekens op de kunstwerken 
met de koperen platen, waarin in den gildentijd de meesters verplicht waren hun teeken te stem- 

pelen, waartoe de in den jare r88o in de zalen der Maatschappij Arti et Amicitiae gehouden ten- 

toonstelling de schoonste gelegenheid had kunnen aanbieden, leverde in dit opzicht niet dan 
onbeteekende uitkomsten, omdat slechts van weinige steden de merkplaten bewaard zij n gebleven. 

Zoo is men dan alweder aan het toeval overgelaten, om in voorkomende gevallen 
Van cen of ander kunststuk, dat terecht aller bewondering wekt, den maker aan te wijzen, 

_ en blijft het te betreuren, dat de bronnen voor de geschiedenis van deze aan de kunst 

verwante industrie zoo spaarzaam aanwezig zijn ! 
Hoe gaarne zouden wij onze woordenboeken verrijkt hebben met de beschrijving 

van het leven en de werken van die breede, reeds in de veertiende eeuw haren aanvang 
nemende rij van kunstenaars, die de kostbare kerksieraden smeedden, en de smaakvolle 

schutterskctenen, de prachtvolle bekers, de bevallige kleinoden, welke nog dagelijks kunnen 

worden beoordeeld, of welke men in iederen voorvaderlijken boedel van eenige beteekenis 

vindt vermeld. En die meesters verdienden in alle opzichten eene erkenning van hunne 

kunstvaardigheid, die zich niet enkel in de voortbrengselen van hamer of drijfijzer uitte. 

Want gebruikten zij deze werhtuigen niet, dan namen zij nu eens het graafijzer ter hand, om het 

gladde zilverwerk met gegraveerde ornementen te voorzien, waardoor zij de eerste leer- 

meesters van den hollandschen etser en plaatsnijder werden, dan eens brachten zij, tot 

verhooging van den luister hunner werken, met kunstvolle hand en voor kleurenharmonie 

gevoelig oog er de smeltver wen op aan, die met de beste werken van dien aard 

kunnen ivedijveren, dan weder sneden zij in het onder hunne vingeren zich niet meer 

weerbarstig toonende edele metaal de wapens of symbolen, waar mede vorsten, heeren en 

burgers, steden, kerken en gilden hunnen oorkonden bezegelden, en desnoods zagen zij er 

niet tegen op, om de banier van St. Eloy voor die van St. Lucas te verwisselen, en 

schilder of beeldsnijder, graveur of ontwerper van bouwwerken te zijn. 
Van oudsher de pares van deze, hunne metgezellen op hunne Italiaansche of buiten- 

landsche reizen, waren zij binnen de muren der handeldrijvende en nijvere steden met de 

gildebroeders van den kunstgilde de dragers eener hoogere kunstontwikkeling, en op hunne 

wijs de voortplanters van een fijner kunstgevoel bij de menigte; maar, uit den aard der 

zaak meer vertrouwd met de betrekkelijke waarde van het goud en zilver, behoorden zij, 

in den regel, meer dan de gezellen van de lustige schildersbent tot die klasse van 

bedachtzame en gezeten burgers, die voor den tijd der tractaten van correspondentie tot 
de stedelijke regeeringscolleges toegang hadden, waarin hunne namen of die hunner zonen 

niet zelden worden aangetroffen. 
Het is misschien slechts eene betrekkelijke verdienste, maar het is een feit, dat de 

goud- of zilversmit aan zijn werk het karakter wist te geven van zijn land en van zijn 

tijd. De zoo even reeds genoemde tentoonstelling van kunstvoorwerpen, in vroegere eeuwen 

vervaardigd, heeft daarvan de meest overtuigende bewijzen geleverd. Voor dengene, die 
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begeerig was het oud-vaderlandsche zilverwerk te leeren kennen, werd daar de gelegenheid 

gegeven in den grondvorm, in het ornement sommige dier kenmerken op te sporen en 

vast te stellen. Het heeft toen ook inderdaad gelegen in het plan van de bewerkers van 

den catalogus om, terwijl zij nog het materiaal voor vergelijking tot hunne beschikking 

hadden, de gegevens, die zij daarvoor hadden verzameld, wetenschappelijk te verwerken 

tot eene toelichting bij eene serie van afbeeldingen, die zij voornemens waren daarvan in 

het licht te geven. Zeer zeker zou dit plan zijn beslag hebben gekregen, indien niet het 

bestuur der Maatschappij Arti et Amicitiae had gemeend het denkbeeld van de catalogus- 
mannen te moeten overnemen, des noods zonder hunne goedkeuring. Het oorpronkelijke 

plan werd daardoor onuitvoerbaar en het plaatwerk door de Maatschappij Arti et Amicitiae 

uitgegeven verscheen in het licht zonder toelichtenden tekst. 

In dit werk, behoorlijk geschikt en geregeld wordt door hem die het weet te gebruiken, 
een grooter samenhang tusschen de losse afbeeldingen bespeurd, dan de eenvoudige beschou- 

wer van iedere plaat op zich zelve zou vermoeden, en dit ligt wel hoofdzakelijk daaraan, 
dat het bestuur der Maatschappij de keuze der af te beelden voorwerpen had opgedragen 
aan een man, die, hoewel geen lid der Commissie, zeker niet minder bevoegd was, om het 

merkwaardigste voor onze kunstgeschiedenis aan te wijzen. 
Het stuk zilverwerk, waarvan wij hier eene afbeelding geven, en waarop de Heer 

J. BOAS-I3ERG onze aandacht vestigde, is een dier stukken, die wegens vorm en 

bewerking verdienen als echt vaderlandsche kunstwerken te worden gekenschetst. Het is 

uit de school der LUTwA's, die het dolfijn- en kwab-ornement aan de VIANENS ontleend 

overdreef, er zijn bevalligheid en veerkracht aan ontnam, en van dat ornement een decadence- 

vorm in 't leven riep, die den algemeenen smaak met vreugde zou doen omzien naar een geheel 
nieuwen stijlvorm, waaruit men na een kleine eeuw weer tot de exsymetrische rocaille 

zou vervallen, welke soms een kleine familietrek met het kwab-ornement verraadt, 

Dergelijk zilverwerk, als het hier afgebeelde, werd omstreeks het midden der 

zeventiende eeuw in geheel ons land vervaardigd, waarschijnlijk onder den invloed van 

eenige in 1653 en '54 uitgekomen modelboekjes voor goudsmeden, gegraveerd naar ont- 

werpen van den ouden LUTMA en getiteld: Veelderlzande nieuze?e compartemente, Ee?zige 
?zieuwe co??z?arte?yzereten, Verscheyde7i snakerijen, enz., waarop weldra de Constige modellen 

van verscheyden silvere vaten en andere sinnighe zverckelZ, door CHRISTIAEN VAN VIANEN 

te Utrecht uitgegeven naar teekeningen of uitgevoerde werken van zijn vader ADAM VAN 

VIANEN, volgden (omstreeks 1656). 
Het verschil tusschen beide ontwerpers is sprekend. Terwijl LUTMA er zelden in 

slaagt een ontwerp te maken, dat ons oog bekoren kan, en ons slechts verbazing afdwingt 
voor de grilligheid van zijn teekenstift, treft ons in de ontwerpen van VIANEN een adel 

van vorm te duidelijker, omdat er nergens aan overdreven fantaisie wordt botgevierd, 

1) Wijleii A. D. DE VRIES Az. en schrijver dezes. 
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nergens overlading heerscht, de lijnen zich nimmer anders dan in zachte plooiingen 
bewegen, het relief nergens zoo vermetel schijnt te kunnen opgevat worden als bij 
LUTMA'S coynpaYtementen, waarin over het algemeen niet hetzelfde streven naar eenvoudigheid 
en natuurlijkheid heerscht als in de modellen van den Utrechtschen meester. Toch was s 
LUTMA'S stijl zeer gewaardeerd in zijn tijd. VONDEL prijst zijn "konstrijcke gedachten", die 
de stadsregeering van Amsterdam menigmaal tot uitvoering liet komen, door hem de vervaar- 

diging op te dragen van allerlei zilverwerken, die zij voor eigen gebruik of tot geschenken noodig 
had. Ontegenzeggelijk beschikte LUTMA over een bizondere vaardigheid in 't bewerken 
van 't metaal. Zijn drijfwerk, van het standpunt van den werkman beschouwd is voor- 

treffelijk en grenst aan het volmaakte. Onder zijne handen verloor het metaal blijkbaar zijn 
natuurlijke hardheid. 

Waarom bekoort ons dan zijn werk niet? 

Ik meen er de reden van te vinden in de tegenstrijdigheid, dat hij een ornement, 

oorspronkelijk voor randversiering van het cartouche bestemd, en alzoo voorbeschikt om een 

bijkomende rol in de ornementiek te spelen, verhief tot een hoofdmotief, dat de lijnen 
van het voorwerp in zijn plooien begraaft. Een kwabvormige vaas of beker gelijk LUTMA 
ze teekende, heeft voor het oog weinig behagelijks. 

Een dergelijke vorm vertoont het hier afgebeelde voorwerp echter niet. 

Op de wanden des bekers zijn de cartouches duidelijk zichtbaar, maar hunne betee- 

kenis is verminderd ten bate van de sterk sprekende randversiering, welke, ineensmeltende 

met die van het aangrenzende cartouche, hoofdmotief van het ornement wordt, en daardoor 

meer aandacht vraagt dan wenschelijk was. Zeer eigenaardig is ook in dit stuk de wijze 
van vereeniging van den kelk des bekers met den voet. Over 't algemeen vertoont dat 

verbindingsstuk iets rijzigs, ten gevolge waarvan men er den naam van "steel" aan gaf; hier 

daarentegen iets gedrukts. De adelaar gaat onder den last des bekers gebukt. Het is of 

hij alle kracht inspant dien op te heffen. Deze inspanning is in het dier uitstekend uitgedrukt. 
Edel van vorm zijn vooral de beide ooren, die het voorwerp het karakter van een 

brandewijnskom geven. Toch durf ik niet staande houden, dat dit de bestemming van 

het stuk was. Brandewijnskommen hebben in den regel een nog minder beteekenenden 

_ voet en zijn gewoonlijk ongedekt. , 
Met dit al draagt het hier afgebeelde voorwerp het ontwijfelbare kenmerk van zijn 

hollandschen oorsprong. Beter dan eenig mij bekend voorwerp teekent het den smaak 

van zijn tijd en daarvoor is het hoogst merkwaardig. De redactie is den tegenwoor- 

digen eigenaar, den Heer E. FULD te Amsterdam, dan ook zeer erkentelijk, dat hij haar 

toestond in dit tijdschrift er eene afbeelding van te geven. 
Het echte Lutma-type vertoonde een beker in nautilusvorm, van het jaar 1639, 

welke voor de tentoonstelling van 1880 werd afgestaan door graaf ANDRE MNISECH te 

Parijs. Deze beker droeg als meesterteeken een hart. Reeds toen meenden DE VRIES 

en ik, dat dit hart het teeken der LUTMA'S moest zijn, maar deugdelijke bewijzen bestonden 



AFBEELDING VAN EEN STUK OUD-HOLLANDSCH ZILVERWERK, IN DE MANIER VAN L U 1' M A. 
Berustende in de verzameling van den Heer E. FULD tc Amsterdam. 
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daarvoor toenmaals nog niet. Eenigen tijd geleden ontdekte ik evenwel een brief van 

een der LUTMA'S, nog voorzien van zijn cachet. Het daarin voorkomende familiewapen 

prijkt met hetzelfde hart, dat in het pincoen van den ons toen nog onbekenden goudsmidt 
was gesneden. 

Keert men den hier afgebeelden beker om, dan vertoont zich in den voet het 

bekende merk van den Utrechtschen goudsmit ADAM VAN VIANEN, bestaande in een 

over elkaar gelegde A en V. Deze beroemde, schoon door zijn broeder PAULUS steeds 

overtroffen kunstenaar, is omstreeks 1627 overleden, en het is duidelijk, dat deze beker 

van lateren tijd moet zijn. Nu werden echter in het goud- en zilversmitsgilde der stad 

Utrecht gedurende de zeventiende eeuw nog een drietal personen als meesters aangenomen, 
die zich van dezelfde letters, op dezelfde of op bijna dezelfde wijze over elkaar gelegd, 
tot meesterteeken hebben bediend. In de eerste plaats noemen wij CHRISTIAAN VAN 

VIANEN, ADAMS zoon, die in 1628 het meesterschap kocht en in 1656 nog in leven was ; 
maar omdat het ons niet bekend is hoelang de beide volgende meesters hebben gewerkt, 
komen hier voorloopig ook in aanmerking: JAN VAN MILLINGHEN, die in 16og, en 

GERRIT VAN MILLINGHEN, die in 1618 in 't gilde werden opgenomen. 
Het is dus niet onmogelijk, dat wij hier het werk van een dier Utrechtsche meesters 

voor ons hebben, en het merk met het wapen van de stad Utrecht, dat mede in den voet 

geslagen is, zou dit bevestigen, ware het niet, dat men tegenwoordig op die merken niet 

meer kan vertrouwen Daar waar, gelijk in casu, het voorwerp zelf de onmiskenbare tee- 

kenen van echtheid en oudheid draagt, mogen zij nauwelijks meer in aanmerking genomen 
worden. Het is hier de plaats, om het gezag dier merken op in den handel verkeerd 

hebbende oude zilverwerken te betwisten. Ik heb bespeurd, dat er in den jongsten 

tijd door eenige bedriegers valsche pincoenen in gebruik zijn genomen., die ADAM VAN 

VIANENS merk vertoonen, en die worden geslagen bf in oud zilverwerk, om het daarmede 

een hooger waarde te geven, of in kunstig nagemaakt oud zilverwerk, dat men voor echt 

oud zilverwerk wil laten doorgaan. In Januari 1883 heb ik in het verkooplokaal "de Zwaan" 

een klaarblijkelijk kort geleden vervaardigden zilveren beker gezien als volgt in den cata- 

logus beschreven : 

,,i gedreven zilveren Bokaal met beeldje op het deksel G.K. decagr:" 

De pretentie van ouderdom, die het stuk in zijn uiterlijk maakte, had het door 

de voorzichtigheid van den kundigen auctionaris in den catalogus afgelegd ! 
Dit stuk vertoonde het Utrechtsche merk, het bovenomschreven van ADAM VAN 

VIANEN en bovendien een merk bestaande uit een schildje met een leeuw, waarmede wel 

in de Hollandsche, maar natuurlijk niet in de Utrechtsche steden gemerkt werd. 1) 
Het was overigens met eene kunstvaardigheid bewerkt, die getuigenis aflegde van 

1) Volgens mededeeling van den Heer Mr. S. MULLER Fz, Rijksarchivaris in de Provincie Utrecht, is het zeer 
onwaarschijnlijk, dat Utrechtsch zilverzverl: ooit met meer dan drie merken, zijnde het meesterteeken, de jaarletter en het stads- 
merk werd gestempeld. 
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de bedrevenheid van den in 't verborgen werkenden meester, wiens vaardige hand door 

lieden wordt geexploiteerd, wier geweten ruim genoeg is, om de verzamelaars van oudheden 

voorwerpen te verkoopen, onwaardig om in hunne cabinetten te worden geplaatst, omdat zij 
een valsch beeld vertoonen van den tijd, waarin zij heeten te zijn ontstaan. 

DE VRIES heeft het geluk gehad een dier moderne fabrikanten van oudheden op 
te sporen, wiens trawanten niet alleen een groote behendigheid hadden in 't namaken van 

oud zilveren kinderspeelgoed, van apostellepels en van gedreven zilveren doozen, borden; 

thee- of koffieserviezen, maar die er zich ook op verstonden, om de 'geschiedenis te 

verrijken met een aantal historische gedenkteekenen, waar deze, ongetwijfeld, door een 

abuis van de tijdgenooten, waren achterwege gebleven. 
Zoo had b. v. deze fabrikant zich geroepen gevoeld, om Prins MAURITS een bewijs 

van erkentelijkheid aan den dapperen HERAUGIERE te laten geven, door het geschenk van 

een beker, in den vorm van een turfmand, (zie fig. I). Zeer eigenaardig inderdaad! Onge- 

lukkigerwijs was het echter onzen fabrikant door 't hoofd gegaan, dat JAN LUYKEN de 

graveur was van het voorbeeld voor het drijfwerk op de wanden des bekers, en dat deze 

kunstenaar een eeuw na HERAUGIERES heldendaad bloeide 1). Zoo had hij een verzuim 

van de Ho. Mo. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden willen goedmaken, 

I die nalatig gebleven waren om MICHIEL ADRIAENSZ DE RUYTER, na den vierdaagschen 

zeeslag, met een keurig in zilver gevatten en met des admiraals borstbeeld en blazoen 

prijkenden nautilusbeker te vereeren (zie fig. 3). En tot dezelfde familie behoorde onge- 

twijfeld ook de groote, verguld zilveren beker, door de Landvoogdes MARGARETHA aan 

den kardinaal DE GRANVELLE geschonken, die in Friesland verzeild geraakte, en tal van 

bekers de een nog grooter dan de ander, die een al te gemakkelijk kooper vonden in nu 

wijlen den Baron VAN BRAI<EL, te Arnhem, die al deze antiquiteiten van zonderling gehalte 
met de beste bedoelingen, maar tot niet geringe ontsteltenis van den Directeur van het 

Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst, aan het Rijk ter plaatsing in zijn ver- 

zamelingen vermaakte. 

Het is mijn doel niet de geschiedenis van deze bedriegelijke en door behendige 

gebruikmaking van de jongste ontdekkingen met een waas van authenticiteit voorziene, 

moderne oudheden na te gaan, noch ook, om aan te wijzen, hoeveel misbruik er gemaakt 
wordt van de onkunde der oudheden-liefhebbers door personen als de door DE VRIES 

ontmaskerde, die niet den roem van rechtschapenheid, door onze oude firma's in het vak der 

antiquiteiten verkregen, hebben te handhaven;' maar toch kan ik niet nalaten even stil te 

staan bij eene "cause die aanleiding tot de  ontdekking van den onhandigen 
oudhedenfabrikant gaf. 

. 

1) Erger maakte het nog de fabrikant van een anderen ouden beker, die gezegd werd aan den Leidsclen Burge- 
meester P. Az. VAN DER WERFF geschonken te zijn na zijn heldhaftig gedrag gedurende het beleg. Tot model voor 
de gedreven voorstelling op dezen beker had gediend het bekende in 1830 gepenseelde schilderij van den Antwerpschen 
schilder GUBTAAF WAPPERS ! 

DE VRiES heeft het voorrecht gehad dit wonderstuk te zien. ' 



DRIE ANTIQUITEITEN UIT DE FABRIEK DER HEEREN M. MORPURGO EN ZOON, ' 
in 1881 gevestigd in de St. Anthonisbreestraat No. 39 te Amsterdam. 
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Ik verzoek den lezer daartoe de tweede figuur op de hier tegenoverstaande prent 

te beschouwen. 
' 

. De zilvertentoonstelling - laat ik hier den huiselijken naam gebruiken - was in 

vollen gang, toen wij het bericht kregen, dat ergens in Frankrijk de kapitale, gedreven 
zilveren beker was te voorschijn gekomen, die in 1637 aan NICOLAAS VAN CAMPEN, den 

bouwmeester van den schouwburg, vereerd moest zijn. - 

Weldra hadden wij, door de beleefdheid des bezitters, een photografie van het 

merkwaardige stuk in handen, waardoor onzen hooggespannen verwachtingen echter aan- 

stonds de bodem werd ingeslagen. De grondvorm van den beker toch vertoonde het 

heerschende karakter der bekers uit het laatst der zeventiende eeuw, en geenszins de 

kenmerken van den tijd, waarin hij heette vervaardigd te zijn. Daarenboven waren er een 

aantal punten van twijfel, waardoor wij weldra 66nstemmig waren in het oordeel, dat deze 

beker geen oudheid was, en dat wij geen moeite behoefden te doen, om het stuk nog voor 
de tentoonstelling te verkrijgen. 

Wij dachten, dat de zaak hiermede uit was, maar de Heer CHARLES SEIDLER, lid der 

Societe Archeolo?-iqu? te Nantes, de eigenaar, dacht er anders over. Als er lieden zijn, die 

het stuk voor onecht houden, meende hij, dan zijn er zeker andere, die met mij van een 

tegenovergesteld gevoelen zijn. en hij overreedde den toenmaligen Parijschen correspondent 
van het Algemeen llandelsblad, den Heer HENRY HAVARD, nogmaals op de zaak terug te 

komen. In het nummer van 27 September 1881 bracht de Heer HAVARD de zaak voor 

de rechtbank van het Amsterdamsche publiek. Hij beschreef den beker, maakte melding 
van de drie opschriften: 

I. OPENINING VAN/ DE NIEUWE/ ACADEMY OF/ SCIIOUWBURG/ MET HET SPEL/ 

GIJSBRECHT/ VAN AMSTEL? IN DE MAENT/ DECENIBRIS/ 1637/ 
2. hoor VUtiIe?1 eii 

3. AEN NICOLAES VAN KAMI'EN? BEKWAEM BOUWMEESTER/ 
zonder er echter bij aan te teekenen, dat spelling en woordenkeus weinig zeventiende- 

eeuwsch is, gaf hij als. zijn gevoelen te kennen, dat het gewicht aan edel metaal (2,650 kgr.) 
voor den bouwmeester zoo goed als betaling voor zijne ongetwijfeld gratis verleende w 

diensten was geweest, en deelde een paar steken onder water uit aan 't adres van . 

"enkele oudheidkundigen", die argwaan omtrent de oudheid van den beker hadden gewekt. 
Ten slotte voerde hij eenige argumenten voor de echtheid aan, "en" zegt hij "men moet 

,,erkennen dat deze vervalscher, (zoo er al van namaak sprake kan zijn), op de hoogte 
"van zijn tijd was. Vooreerst moet hij Nederlander zijn geweest. Vervolgens rijst de 

,,vraag hoevele Nederlanders weten, dat de nieuwe schouwburg in December 1637 werd 

,,ingewijd ? Velen van hen, die zich met de geschiedenis van Amsterdam bezig hielden, 

,,hebben zelfs nimmer geweten, dat VAN KAMPEN er de bouwmeester van was. Eene 

"bijzondere kennis van al, wat van verre of van nabij met de geschiedenis uwer hoofd- 

,,stad in betrekking staat, was noodig, om zulk een stuk te ontwerpen en te vervaardigen." 
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Dit laatste was nu niet zoo moeielijk als de Heer HAVARD dacht. In December 

1875 had TER Gouw "de eerste opvoering van den Gijsbrecht van Amstel" in zijn 

Amsterdamsche tafereelen het licht doen zien en onze fabrikant was er een aandachtig 
lezer van geweest!! 

Zoo behendig als de fabrikant geweest was in het gebruik maken van de jongste 

ontdekkingen, zoo weinig was hij op de hoogte van de kunstgeschiedenis, want als model 

voor de beeldjes, die den wand des bekers versierden, gebruikte hij een gietwerk van 

een groep in de manier van BOUCHER, dus voor dit stuk een eeuw te jong! 
Na veel moeite kwam DE VRIES het adres van den fabrikant te weten. Spoedig 

noodigden wij hem tot eene bijeenkomst, waarbij hij niet weinig verrast was op het 

zien van het corpus delicti. Het onderhoud met den fabrikant behoort tot mijne verma- 

kelijkste herinneringen. Ten leste volgde de verklaring, dat het stuk op zijn last was 

vervaardigd, om het te verkoopen aan den baron VAN BRAKEL, die echter stierf voor het 

sluiten van den koop. Den beker daarop teruggekregen hebbende zond hij hem naar 

het Hotel Drouot te Parijs, alwaar hij voor 800 francs in andere handen overging. 
In weerwil van deze pertinente verklaring, wilde nog niet iedereen aan de valschheid 

gelooven. Heftige discussien ontsponnen zich daarover in het Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschap, doch het ligt buiten het bestek van dit bijschrift, om er bij stil te staan. 

Wenschelijk ware het voorzeker, indien hier het voorbeeld van Frankrijk werd 

gevolgd, waar, bij een kort geleden aangenomen wet, het namaken van zoowel als het ver- 

anderen van handteekeningen en merken op schilderijen, kunstwerken of oudheden werd 

strafbaar gesteld. 


